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Příprava šarovských hasičů na útok při Melúnovém poháru/foto VK

Šarovská prostranství se také mění/foto VK
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Vážený čtenáři, 
máme tady opět začátek léta, období prázd-
nin a dovolených. Dočkali jsme se toho, 
co jsem sliboval v minulém čísle. Byly za-
hájeny práce na našem kulturním stánku 
- výměna všech oken, dveří a zateplování 
zdiva a sklepních prostor.  Věříme, že do 
podzimu bude šarovská hospůdka celá v 
novém kabátě a že energetické úspory pocí-
tíme            v brzké době. Rovněž zahradníci 
využili krásného počasí a zahájili obměnu 
veřejných prostranství v obci. Víme, že ne 
všem se bude „nová“ zeleň zamlouvat, ale 
na to jsme již za ta léta zvyklí. Tyto práce 
by měly být ukončeny do konce prázdnin. 
Po přidělení dotace budou v nejbližší době 
instalovány na vjezdech do obce kontrolní 
měřiče rychlosti, což bylo rovněž ve voleb-
ním programu současného zastupitelstva. 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
prací na rekonstrukci části chodníků v obci, 
která by mohla být zahájena na podzim 
letošního roku a dokončena na jaře roku 
příštího. Samozřejmě, že nynější zastupitel-
stvo bude i nadále vylepšovat vzhled obce a 
současně podporovat veškeré kulturní dění 
v obci. Do konce července budou muset být 
zaregistrovány kandidátky do podzimních 
komunálních voleb, které se uskuteční za-
čátkem října. Celkové zhodnocení působení 
současného vedení obce si dovolím shrnout   
v dalším čísle zpravodaje.
Dovolte mi popřát příjemné prožití dovole-
ných a prázdnin. 
Ze srdce přeje všem       
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Obecní zastupitelstvo informuje
23. a 24. zasedání OZ                          4

Šarovské nářečí                                      17

František Langr

text Robert Gajdůšek

text Petr Bernatík
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14

text Jarek Křen ml.

Mladí hasiči bojovali
19. května proběhla jarní část okresní-
ho kola Hry Plamen, která se tentokrá-
te uskutečnila  ...

Třetí liga bude!
Pingpongářská sezona je u konce a po-
slední tečku udělal dvojzápas šarovského 
A týmu s mužstvem KST Slezan Opava o 
postup do ...

Deň mamiček
Oslavy dňa všeckým mamiček sa všude 
ve světě nesú v duchu kvítek, květinek, 
drobných prezentú, ...
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Je přítomno 5 členů zastupitelstva, zase-
dání je usnášení schopné v souladu s ust. 
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Jednání řídí starosta František Langr.

Body programu:
Směrnice pro nakládání s osobními 
údaji - GDPR
OZ schvaluje směrnici pro naklá-
dání s osobními údaji s ohledem na 
obecné nařízení Evropského parla-
mentu a Rady EU o ochraně osob-
ních údajů (GDPR).
Dohoda o společném školském obvo-
du základní a mateřské školy
OZ schvaluje dohodu o vytvoření spo-
lečného školského obvodu základní a 
mateřské školy. Činnost vykonává Zá-
kladní a Mateřská škola Březolupy, pří-
spěvková organizace, IČ: 75020491, 
Březolupy 134, 687 13  Březolupy. 
Dotace na projekt Radarové měřiče    
v obci Šarovy
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 
49,98 % celkových způsobilých výdajů 
projektu na realizaci projektu Radaro-
vé měřiče v obci Šarovy s poskytova-
telem Zlínský kraj, IČ: 70891320, tř. T. 
Bati 21, 761 90  Zlín a pověřuje starostu 
obce k uzavření smlouvy.
Smlouva o dílo - radarové měřiče
OZ schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

a. s., IČ: 24132098, Hálova 47/12, 190 
15  Praha 9 - Satalice, na dodávku a 
montáž 2 ks ukazatelů okamžité rych-
losti motorových vozidel o celkovou 
cenu ve výši 100.793,-- Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Záměr obce č. 1/2018 - prodej nemo-
vité věci
OZ schvaluje vyhlášení záměru               
č. 1/2018 - prodej nemovité věci - po-
zemku parc. č. 65/17 - ostatní plocha o 
vým. 102 m2, zapsaný na LV č. 10001, 
k. ú. a obec Šarovy
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 30. 4. 2018

Je přítomno 6 členů zastupitelstva, zase-
dání je usnášení schopné v souladu s ust. 
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Jednání řídí starosta František Langr.

Body programu:
Závěrečný účet obce za rok 2017
OZ schvaluje Závěrečný účet obce za 
rok 2017, včetně zprávy nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2017. Plné znění 
je přílohou Závěrečného účtu obce a je 
uloženo na obecním úřadě k nahlédntí. 
Účetní závěrka za rok 2017
OZ schvaluje Účetní závěrku obce za rok 
2017 bez výhrad.
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23. zasedání OZ, 23. 5. 2018

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

24. zasedání OZ, 28. 6. 2018
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Rozpočtové opatření č. 1/2018
OZ schvaluje Rozpočtové opatření               
č. 1/2018 - změny v rozpočtu - přesun 
rozpočtových prostředků na jednotlivých 
paragrafech a položkách.
Výběr dodavatele veřejné zakázky „Re-
konstrukce chodníků v obci Šarovy“
OZ schváluje rozhodnutí o výběru do-
davatele na veřejnou zakázku „Rekon-
strukce chodníků v obci Šarovy“. Byla 
vybrána společnosti SVS - Correct, 
spol. s r. o., IČ: 25513141, se sídlem Bí-
lovice 513, 687 12  Bílovice, s nabídnu-
tou cenou ve výši 1.398.832,-- Kč včet-
ně DPH. OZ pověřuje starostu k uza-
vření smlouvy.
Záměr obce č. 2/2018 - pronájem 
prostor sloužících k podnikání
OZ schvaluje vyhlášení záměru                 
č. 2/2018 - pronájem prostor sloužících 
k podnikání ve vlastnictví obce Šaro-
vy - skladiště zboží umístěné v budově 

tzv. šaten, která je součástí pozemku 
parc. č. 456, zapsaného v katastru ne-
movitostí na LV č. 10001, pro k. ú. a 
obec Šarovy
Plán činnosti orgánů obce při vzniku 
mimořádné události (MU)
OZ schvaluje Plán činnosti orgánů 
obce při vzniku MU (ORP Zlín), kte-
rý je uložen u starosty obce a je určen 
členům Krizového štábu obce, velite-
li zásahu, zastupitelům obce a dalším 
pověřeným a oprávněným osobám na       
vyžádání. OZ schvaluje projednání a 
seznámení možných ohrožení a rizik 
na katastru obce a aktualizaci Krizové-
ho štábu obce.
Knihovní řád Obecní knihovny
OZ schvaluje Knihovní řád Obecní 
knihovny obce Šarovy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 31. 5. 2018.

Místní hospůdka se mění před očima/foto VK
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UKLÍZÍME ŠAROVY

Také v letošním roce proběhla v celé 
České republice akce, která nese název 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jedná 
se o dobrovolnickou úklidovou akci, 
která se koná po celém území České 
republiky  již celou řadu let a která si 
klade za cíl uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a obecně veškerý ne-
pořádek, který se na různých místech 
naší přírody objevuje. 
Její historie sahá do roku 1992, kdy 
se Český svaz ochránců přírody při-
dal k celostátní iniciativě Clean up 
the World! (Ukliďme svět!) a sám šel 
příkladem. Postupem let pak na sebe 
nabaloval další a další dobrovolníky a 
následně i organizace, až se tato akce 
stala fenoménem, do kterého se každý 
rok zapojuje téměř 100 000 lidí.
Rovněž Šarovy se do úklidu  zapoji-
ly, přičemž hlavním organizátorem 
šarovského úklidu se stali stejně jako 
loni šarovští hasiči. 
Za místo, které bylo potřeba uklidit 
nejvíce, byla stejně jako loni zvolena 
cesta Vrchovice a její nejbližší okolí. I 
přesto, že úklid této lokality proběhl již 
v minulém roce, opět se podél vrchové 
cesty nashromáždila spousta odpadků, 
plastových a skleněných láhví, ojetých 
pneumatik a dalšího nejrůznějšího ne-
pořádku, a tak bylo zase co uklízet. 
Stejně jako loni probíhala akce ve spo-
lupráci s Sborem dobrovolných hasičů 
ze Lhoty. Skupina A (Šarovy) vyba-
vena rukavicemi a pytli vyrazila od 
Lapače, skupina B (Lhota) se stejným 

vybavením ze své obce. Úklidu se zú-
častnily všechny generace a to včetně 
těch nejmenším, v celkovém počtu 
26ti šarovských dobrovolníků. 
V průběhu úklidu nás navštívila re-
portérka z Českého rozhlasu Zlín, aby 
podala zprávu, že i šarovským obča-
nům záleží na podobě a stavu krajiny 
a není jim příjemné procházet se za-
neřáděnou krajinou plnou plastových 
lahví, pneumatik a jiného nepořádku. 
Důležitý vzkaz pak zazněl v reportáži 
od jedné z maminek „Je dobré, že jsou 
tady děti a vidí,  že odpadky do příro-
dy nepatří a musí se uklidit“. 
Po mnohdy náročné práci se obě sku-
piny setkaly na hranici šarovského a 
lhotského katastru, kde již byl připra-
ven táborák se špekáčky a dalším za-
slouženým občerstvením.
Zúčastnění zhodnotili celé odpoledne 
jako velmi povedené, i když by bylo 
samozřejmě lépe, kdyby se akce po-
dobného charakteru nemusely vůbec 
konat. Většina z nich také vyslovila 
přání, aby okolí vrchové cesty zůstalo 
bez nepořádku pokud možno co nej-
delší dobu a aby si znečišťovatelé uvě-
domili, že v době, kdy jsou na každém 
rohu nejrůznější kontejnery, není nut-
né odpadky vyhazovat do přírody.
V příštím roce mají šarovští hasiči         
v plánu se po dvou letech vrátit k úkli-
du koryta potoka Březnice. Snad tam 
těch odpadků bude co nejméně. Ale i 
to záleží na náš všech.

text David Fejt
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MLADÍ HASIČI BOJOVALI

19. května proběhla jarní část okresní-
ho kola Hry Plamen, která se tentokrá-
te uskutečnila na stadionu v Otroko-
vicích. Šarovští mladí hasiči doplnění 
dětmi ze Salaše se ani tentokrát ne-
ztratili a atakovali stupně vítězů, byť 
museli dohánět podzimní ztrátu. Svý-
mi výkony se opět zařadili mezi nej-
lepší družstva našeho okresu. 
Zadařilo se nám zejména ve štafeto-
vých bězích. Ve štafetě 400 m s překáž-
kami CTIF, kdy soutěží celé družstvo 
jsme se umístili na vynikajícím 4. mís-
tě. V další štafetě,  4 x 60 m nás drob-
né chybky stály medailové umístění, i       
v tomto případě považujeme 4. místo 

za velmi dobrý výsledek. 
Ve štafetě dvojic nás potěšil pěkný čas 
57.17 s, i když nakonec stačil „pouze“ 
na 5. místo. Ani v požárním útoku 
jsme rozhodně neudělali ostudu, když 
jsme obsadili 6. místo s časem 17.09 
s. S výkony tak panovala spokojenost. 
V celkovém hodnocení otrokovického 
klání jsme obsadili 5. místo. Bohužel 
podzimní ztráta nás, pokud jde o cel-
kové hodnocení, odsunula na 8. mís-
to z celkového počtu 26 zúčastněných 
družstev.
Rozhodně však není důvod ke smutku. 
Kvalitní jarní výkony i jejich stoupající 
úroveň jsou nejen důkazem dobrého 

Nepořádku hromada/foto SDH Šarovy
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BIGBÍTOVÝ VEČER

tréninku v zimních měsících, ale při-
nesly radost jak našim dětem, tak i je-
jich fanouškům.
Na okresním kole nás reprezentovali: 
Matěj Balšán, Martin Kadlčík, Rado-
van Kostka, Helena Machová, Martina 
Machalová, Eva Křenová, Zuzka Zbo-
řilová, Anička Geržová, Richard a Lid-
ka Heraltovi a Klára Bjalková.
Naši mladší žáci se v 18 členném star-
tovním poli pohybovali uprostřed a 

celkově skončili na 10. místě. 
Nejlíp se jim povedla štafeta 400m 
CTIF, kde skončili na 6. místě, ale 
všechny nás potěšil požární útok s ča-
sem 21 sekund. 
Naše soutěžní družstvo tvořili: Tea 
Prokopová, Kačka a Kája Polanské, 
Verča Fejtová, Ondra a Tomáš Kadlčí-
kovi, Iva Svozilová, Kája Bolomová a 
Hubert Heralt.

text Jarek Křen ml.

Povedený šarovský útok/foto DF

Týden po melůnovém poháru, v sobotu 
9. června uspořádali šarovští hasiči tra-
diční bigbítovou taneční zábavu s břez-
nickou kapelou Rocksoar.  Možná prá-
vě díky svému původu, jsou Rocksoaři 
v tomto kraji velmi oblíbení, a navíc na 
Šarovech nehráli poprvé. I proto přilá-
kala bigbítová zábava jak domácí tak i 

přespolní návštěvníky prakticky ze všech 
okolních obcí. Také věkové složení bylo 
velmi pestré.
Není se proto co divit, že téměř 120 lidí 
zaplnilo areál šarovského výletiště za 
obecním úřadem, aby se pobavili u melo-
dických tonů známých i méně známých 
písní, setkali se s přáteli a společně se 
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30. duben, předvečer prvního máje, patří 
na mnoha místech čarodějnicím a ježi-
babám. Nejinak je tomu i na Šarovech. 
Už od odpoledních hodin se na šarovské 
výletiště za obecním úřadem slétají malé, 
střední i velké, mladé i ty zkušenější, 
krásné i ošklivé, aby tu oslavili svůj kaž-
doroční sabat. 
Pro ty nejmenší je připravena řada nej-
různějších soutěží a her. Některé jsou při-
tom natolik lákavé, že se jich zúčastní i ty 

starší, které v sobě mají ukryty soutěživé-
ho ducha. Všechny čarodějnice jsou pak 
za své úsilí odměněny nějakou sladkostí 
či drobností.
Vrcholem celého odpoledne je pak tra-
dičně zapálení hranice s nejošklivější ča-
rodějnicí, která symbolizuje zimu a její 
upálení je znamením, že zima opravdu 
končí a současně i rozloučením se s ní.                      
Z praktického hlediska je zapálení 
ohně neméně důležité. Vyhladovělé 

Už hoří/foto VK

poveselili. 
Věříme, že odcházeli spokojeni, k če-
muž jistě přispělo bohaté občerstvení, 
které měli šarovští hasiči již tradičně 

připraveno, ale také velmi příjemné po-
časí, které oproti předpovědi zachovalo 
hasičské zábavě svou přízeň. 

text David Fejt

ŠAROVSKÉ ČARODĚJNICE NA SCÉNĚ
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V sobotu 26. května 2018 se na fotbalo-
vém hřišti na Lhotě u Malenovic konala 
okrsková soutěž V. okrsku v požárním 
útoku. Sbor dobrovolných hasičů Šarovy 

byl opět reprezentován dvěma družstvy 
a oprávněně si dělal zálusk na nejvyšší 
příčky. 
Nicméně rybník šarovským 

čarodějnice a nejen ty už se totiž nemo-
hou dočkat, až si opečou špekáčky a po-
silní se před dalším programem.
Tím je už ve večerních hodinách čaroděj-
nická diskotéka s DJ Davidem, v rámci 
které také nechybí oblíbené soutěže. Dis-
kotéka se obvykle protáhne až do pozd-
ních večerních hodin, není proto divu, 
že leckteré čarodějnice odlétají ze svého 
setkání značně unavené a většina z nich si 
čarodějnické setkání pochvaluje.
Na přípravě letošního šarovského pá-
lení čarodějnic se již tradičně podíleli 

tatínci nejen z řad hasičů, kteří se po-
starali o technické záležitosti, maminky, 
které měly pod patronací programovou 
část, paní hospodská, která se postarala 
o občerstvení a čarodějnice ze stodolní, a 
zejména pak ta, která si říká Propag, což 
je takové netypické čarodějnické jméno, 
které se postaraly o zajištění drobných 
upomínkových předmětů. Spokojené 
úšklebky malých čarodějnic pak jsou nej-
lepším projevem díků. Tak příští rok na 
čarodějnickém sletu na viděnou!

text Petr Bernatík

Šarovské čarodějnice/foto VK

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ NA LHOTĚ
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Po akci na Lhotě/foto VK

reprezentantům vypálilo družstvo Lho-
ty, které využilo znalosti domácích pod-
mínek, zejména pak záludností lhotské-
ho hřiště a po několika letech sesadilo               
z okrskového trůnu Šarovský tým. Ten se 

tak musel spokojit s druhým místem (Ša-
rovy A), resp. s třetím místem (Šarovy B) 
a má tak postaráno o motivaci pro okrs-
kovou soutěž v následujícím roce.

text David Fejt

OSLAVY SDH LHOTA

Sbor dobrovolných hasičů v Šarovech 
přijal v letošním roce pozvání sboru dob-
rovolných hasičů ze Lhoty na oslavy 115. 
výročí jeho založení. Oslavy se konaly        
v sobotu 16. června a šarovský sbor na 
ně nemohl vyrazit jinak než se svojí nově 
zrekonstruovanou stříkačkou.
S ní se také zapojil do soutěže historic-
kých vahadlových stříkaček. Soutěž se 
skládala ze dvou disciplín. V první dis-
ciplíně bylo úkolem soutěžního družstva 
naplnit ve stanoveném časovém limitu 
nádobu, druhá se pak skládala z několika 
více či méně obtížných úkolů. 

Z celkem sedmi zúčastněných sborů              
s podobnou historickou technikou ob-
sadil ten šarovský krásné třetí místo, nic-
méně nebyl to jediný úspěch, který si ša-
rovští hasiči na těchto oslavách vysloužili.
Druhým úspěchem a pro šarovský sbor  
dobrovolných hasičů mnohem cenněj-
ším, bylo vítězství v soutěži diváků, kteří 
hlasovali o nejkrásnější stříkačku. Toto 
prvenství proto lze chápat i jako ocenění 
vynaloženého úsilí a času a odměnu pro 
každého, kdo se na opravách šarovské 
historické stříkačky podílel.

text David Fejt
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TŘETÍ LIGA BUDE!

Pingpongářská sezona je u konce a po-
slední tečku udělal dvojzápas šarovského 
A týmu s mužstvem KST Slezan Opava o 
postup do druhé ligy. Již samotná účast 
našeho mužstva v play off  o druhou ligu 
byla historickým milníkem a bude zřej-
mě navždy zapsána v kronice šarovské-
ho sokola zlatým písmem. V samotném 
dvojutkání se projevila vyšší kvalita týmu 
ze slezské části naší republiky a po vý-
sledcích 7:9 a 3:9 si zajistil postup o sou-
těž výš. Nás musí těšit, že zejména v do-
mácím zápase jsme byli stolním tenistům 
z Opavy více než vyrovnaným soupeřem. 
Nyní se však již pomalu blíží nová sezóna 
a hned před jejím začátkem jsme byli nu-
ceni řešit kardinální otázku, zda-li vůbec 
naše A mužstvo bude i nadále působit ve 

třetí lize. Přece jen je třetí nejvyšší soutěž 
poměrně velkým soustem, zejména po-
kud jde o její fi nanční zajištění. 
Díky štědrosti našich sponzorů se nám i 
pro letošní rok povedlo naplnit rozpočet 
a tak se můžeme s našimi fanoušky po-
dělit o tu dobrou zprávu, že i v sezóně 
2018/2019 uvidíme Šarovy v zápasech 
třetí ligy stolního tenisu. 
K drobné obměně došlo také v hráčském 
kádru šarovského áčka. Po třech úspěš-
ných sezónách tým opouští Víťa Račák. 
Víťovi velmi děkujeme za příkladnou re-
prezentaci šarovského stolního tenisu a 
jeho sportovní přínos. Novým šarovským 
reprezentantem se stal Zdeněk Dorňák, 
který do Šarov přestoupil z KST Zlín a 
my věříme, že bude adekvátní náhradou.  

Souboj o postup do II. ligy
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Celkový počet družstev TJ Sokol Šaro-
vy z.s. zůstává i v nadcházející sezóně 
na stejném počtu a i ve stejných třídách. 
Krajská soutěž II. třídy a dvě třídy okres-
ních soutěží II. a IV. třídy. 
Vrásky nám však dělají dětské soutěže. 
Vzhledem k tomu, že většina dětí dosáh-
la dorosteneckého věku, případně se svou 
stolnětenisovou aktivitou skončila úplně, 
máme velkou potíž sestavit družstvo pro 
žákovské soutěže. 
Naštěstí umožňuje český svaz stolního 

tenisu účast jednotlivců v tzv. bodovacích 
soutěžích, a tak alespoň tam mohou i 
naše děti získávat potřebné herní zkuše-
nosti a praxi. 
Pokud by měli vaše ratolesti chuť zkusit 
si zahrát solní tenis, není nic jednoduš-
šího než přijít za námi. Náš trenér vašim 
dětem poradí a věříme, že v nich probudí 
lásku k tomu zajímavému sportu. Bližší 
informace poskytne Robert Gajdůšek, 
předseda oddílu TJ Sokol Šarovy.

text Robert Gajdůšek

Šarovské naděje držel především Karel Bojko

SDH A BRIGÁDY

Duben je pro Sbor dobrovolných hasičů 
v Šarovech měsícem úklidu. Mimo čiš-
tění vrchové cesty a jejího okolí, o čemž 
píšeme na jiném místě tohoto čísla,  jsme 

uspořádali tradiční sběr kovového odpa-
du. V letošním roce se nasbíralo šest a půl 
tuny železného nepořádku. Tímto také 
děkujeme všem, kdo nám svým kovovým 
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šrotem do letošního sběru přispěli. 
Ve stejný den jsme se také pustili do úkli-
du okolí obecního úřadu. Podařilo se 
nám pořezat a poštípat kmen letité břízy 
pokácené před obecním úřadem tak, aby 
byl tento prostor připraven pro násled-
nou realizaci projektu „Revitalizace zele-
ně v obci Šarovy“. 

Rovněž jsme připravili palivové dřevo na 
otop hospůdky pro nadcházející zimní 
sezonu. A v neposlední řadě jsme se pus-
tili také do vyklizení sklepních prostor 
pod sálem tak, aby byly nachystány pro 
připravované zateplení. Odborné práce 
však už přenecháme jiným.

text Jan Soukup/foto VK

DEŇ MAMIČEK

Hasiči v akci/foto VK

Oslavy dňa všeckých mamiček sa všude 
ve světě nesú v duchu kvítek, květinek, 
drobných prezentú, veršovaných básni-
ček aj přednesú a ukázek zpěvů, hraní 
a inších dovedností, to všecko v podání 
zejména nejmladších generací. To Šarovy 
sú v tomto směru malinkato odlišné. Aj 
když….

Nekolik let dozadu sa zrodil v hlavách or-
ganizátorů šarovského dňa matek nápad, 
že by k pravidelnému vystúpení nejmen-
ších děcek mohli secvičit nejaké málo 
humorné pásmo aj otcové, hlavy rodin. 
Šak co, také sú to děcka a svoje vystúpení 
by bylo jakýmsi jejich poděkováním nee-
nom maměnkám, ale aj manželkám za 
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zázemí, keré sa jim doma dostává. Úvod-
ní nadšení, jak už to tak bývá, přesáhlo 
hranice šarovského katastru, a tož ne-
býl problém sehnat jak účinkující, tak aj 

krotitele. A protože si otcové pustili pusu 
na špacír, aj když to měli výslovně zaká-
zané, byl v deň oslav sál šarovské hospo-
dy natřískaný až po strop.

Děti a tatínci cvičili.../foto VK

...maminky tleskaly/foto VK
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Po rokoch vesměs zdařilých prezentací 
tatíčků maměnkám, ale původní nadše-
ní opadalo, jak mezi účinkujúcíma tak aj 
mezi obecenstvem, a tož předlóni už bylo 
účinkujúcích pomáli víc jak přihlížejí-
cích. Logicky sa tak před loňským dňem 
matek vedla debata, lesti má pro pár ma-
měnek ochotných dojít na sál slavit, vů-
bec cenu neco pořádat. A jak už to tak na 
Šarovách bývá, čím míň podstatná věc, 
tím viacéj sa kolem teho védlo řečí. A na-
konec sa z oslavy dňa matek stalo aj poli-
tické téma. Na zastupitelstvu to vřelo jak 
v zavařovacím hrncu a nekeré zastánky-
ně oslav dokonca nabízely vlastní prosto-
ry pro jejích konání a prý že toho bohdá 
nebude, aby ten deň matek na Šarovách 
nebyl. Nechtěl bych byt špatnú Sybylú, 
ale o pohostinnosti nekerých sa už letos 
nekeří stačili přesvědčit. Je paradoxem 

pro Šarovy typickým, že nekeré největší 
zastánkyně nikdy nikdo na dni matek ne-
viděl. Loňský deň matek sa tak nakonec 
nésl v komorním duchu v prostorách Ša-
rovskéj hospody.
Letošní deň matek měl byt ale úplně inší. 
V hlavní roli měly byt děcka a aby otcové 
nelapěli doma na řiti u králíků a neslopali 
nedělní pivo, rozhodl sa předseda kultur-
ní komise po poradě s ostatníma, že otco-
vé sa do nácviku programu zapojíja také. 
A tož sa pro maměnky připravovaly dvě 
vystúpení, obě na muziku a obě cvičební. 
První vystúpení byla iniciatíva nejstar-
ších děcek, kerým s nácvikem pomohla 
Bola Křenová. Děcka si samy organizova-
ly zkúšky, vymýšlaly cvičební prvky, tož 
radost pracovat s takým kolektivem.
Druhé vystúpení umělecky védla Zuza 
Bernatíková a zapojilo se do něho deset 

A měly čas si i popovídat/foto VK
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otcú a dalších asi 15 děcek. Jejich počet 
sa na každé zkúšce měníl, vždycky v zá-
vislosti na tom, jak sa v danú dobu tým 
nejmladším chtělo cvičit. No většinú 
nechtělo, a tož na zkúškách kromě řevu 
umělecké vedúcí bylo slyšet aj řev dětský 
a otcovské výhružky, sliby, ale nakonec aj 
pochvaly. 
Je pravdú, že občas bylo velice složité 
všecky děcka sehnat dohromady. A když 
už sa podařilo nahnat na jednu hromadu 
děcka, zas chyběl nekerý z otců, lebo hos-
poda je dobrá na občerstvení, ale pokáď 
ide o nejaké nacvičování, narušuje kázeň 
neenom otců. Ale aj přes počáteční vy-
jasňování různých názorů tatíčků a umě-
lecké vedúcí, a pak aj nekerých děcek, sa 
podařilo secvičit pásmo pro mamičky,      
v kerém prím hrály děcka, za doprovo-
du tatíčků. Byl to vlastně takový rodinný 
prezent mamičkám.
Když sa člověk zpětně ohlédne, mosí ty 
děcka vlastně pochválit. Ty starší sa totiž 
staraly o ty mladší, pomáhaly udržovat 
jejich pozornost a tam, kde malí nevědě-
li, je ti velcí pomáhali navést. Tatíčci pak 
byli rádi, že sa jejich děcka hlásily k nim, 
lebo aby k pamatování si, co majú cvičit 
eště hledaly ty svoje ratolesti, tož to by sa 

potem to vystúpéní moselo odložit na ří-
jen.
A tož z tohoto nácviku vzniklo pásmo 
Hej ty, já su taky popelář, keré zpívá Míša 
Růžičková, taková novodobá Dáda, a 
děcka ju strašně žerú. Pravda, její jedno-
duchá melódia pak zní v ušách týdeň a né 
a né sa jí zbavit, ale jak sa říká, v jednodu-
chosti je krása.
Samotné odpoledne bylo dobře připrave-
né a naplánované, s organizacú to ale už 
bylo horší. První skupinka měla vystúpit 
ve tři, ale manželka předsedy kulturní 
komise je vypustila už o půl třetí, tož asi 
sa doma moc nebavíjú či co. Po krásném 
gymnastickém vystúpení, měly mamičky 
chvilku oddych, občerstvily sa a potem už 
sa na place objevili velcí popeláři s malý-
ma popelářama a popelářkama. Jak děc-
ka na zkúškách zlobily a nedávaly pozor, 
tož na vystúpení byli jak profesionáli. Bez 
chybičky s vážnýma výrazama plně kon-
centrované na vlastní výkon. A tatíčci? 
Těch si nikdo nevšímal. Naštěstí.
A jak to bude ten příští rok? Těžko řéct 
tak dlúho dopředu. Tož možná, že oslavy 
dňa matek budú nakonec putovní… Tož 
tak!

Petr Bernatík

ŠAROVSKÉ NÁŘEČÍ

Ráda čtu a od srdce se zasměju, jak pan 
Petr Bernatík humorně, krásným slovác-
kým nářečím popisuje zážitky šarovské 
chasy z fašaňku, Slavností vína v Uher-
ském Hradišti, šarovských hodů, ale také 
z lyžařských zájezdů. Slovácké nářečí 
mám ráda. 

Naše Šarovy patří do regionu Slovácka. Je 
to tím, že náleží k březolupské farnosti a 
v minulých letech také do okresu Uher-
ské Hradiště, a to je už Slovácko. Nářečím 
jsme ale blíže k sousední obci,  Bohusla-
vicím, která se však řadí již ke kraji vý-
chodomoravskému - valašskému. 
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Hranice nářečí nicméně nebyly nikde 
ostře vymezené, a tak mezi nimi existu-
jí přechodová pásma, v nichž se použí-
vá něco z jedné i z druhé strany. Šarovy 
jsou toho typickou ukázkou. Jako příklad 
- u nás jsme říkali cérky - po valašsky i              
v Bohuslavicích, v Březolupech - děvčice. 
Nikomu to nevadilo, mluvilo se slovácko 
– valašsky a všichni jsme si rozuměli.
Proč o tom píši? O Šarovech, jeho okolí, 
o životě obyvatel a jejich zvycích je toho 
hodně napsáno v minulých zpravodajích, 
ale nikde tam není zmínka, jakým náře-
čím mluvili naši rodiče a prarodiče ještě 
v polovině minulého století. Mým větám 
jistě porozumí dříve narození, znalí ži-
vota svých staříčků, stařenek a rodičů             
v době, kdy tak ještě mluvili.
Při jarním úklidu v chalupě: „Po téj zimě 
mosíme ukludit v chalupě, než začnú 
práce v poli, v izbě odtáhneme od zdi 

almaru, mašinu, legátky a také kostn a 
lůžka. Strožochy nacpeme novú slámú až 
vymlátíme réž. Oprášíme trámy a začne-
me líčit stěny. Ty Mařenko umyješ okna a 
pověsíš oprané a pěkně vypiglované fi r-
haňky. Nezapoměň také na obrlicht a cy-
lindry, potom rýžákem vydrhni dlážku“.
Zkázali nám kmocháčci ze Zlámanca, že 
v nedělu příjdú na besedu. Jistotně jim 
budú chutnat pagáčky – zahybáče - sir-
ňáky aj hruščáky. Bude to pěkná beseda 
posedět v čistéj izbě s příchodem nového 
jara a vzpomínáním na svoje blízké.
Panu Leicmanovi se omlouvám, on tak 
krásnou češtinou ve zpravodaji a já po 
šarovsky, slovácky aj valašsky. Dalo by 
sa řéct podle názvů nekerých věcí aj ně-
mecky. Ale mám češtinu ráda, je to naše 
rodná řeč.
Pokračování příště..

Libuše Langrová

Tak k nám konečně dorazilo léto, prázd-
niny, konečně doba dovolených. Mnozí           
z nás pak ještě využili dvou státních svátků 
a vyrazili někam na prodloužený víkend 
nebo přímo na řádnou dovolenou. Má-
lokdo si ale uvědomil, kvůli komu vlastně 
nemusíme jít pracovat a můžeme zůstat 
doma. 
Jedním ze dvou červencových státních 
svátků je den věnovaný svatým Cyrilu a 
Metodějovi. Jaký byl vlastně jejich život? 
Co všechno dobrého, kromě dne pracov-
ního volna, nám přinesli? Zaslouží si vů-
bec, abychom na ně tímto způsobem vzpo-
mínali a dokonce díky nim odpočívali?

Cyril původním jménem Konstantin a 
Metoděj byli dva bratři, kteří pocházeli        
z řecké Soluně, v té době však byla součástí 
Byzantské říše. Metoděj byl starší, narodil 
se v roce 813, jako nejstarší dítě do řecké 
patricijské rodiny, mladší Cyril se narodil 
v roce 827.
Metoděj, původním jménem Michael, byl 
velmi inteligentní a statný muž. Nejprve 
si měl podle otcova přání zvolit vojen-
skou dráhu, ale ta se neslučovala s jeho 
vnitřním přesvědčením. Proto po absol-
vování stuidíí práv v Cařihradu i za při-
spění svého vlivného otce obsadil vysoký 
úřad archonta, císařského místodržitele 

CYRIL A METODĚJ - PATRONI EVROPY
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Svatí Cyril a Metoděj/foto www.idnes.cz

 v Strymonském kraji severně od Soluně. 
Tento kraj byl hojně obýván Slovany, kteří 
v té době usilovali o vymanění se z vlivu 
Byzance, což s sebou přinášelo nepokoje a 
zmatky a chaos. Tato situace měla vliv i na 
změnu fi lozofi e mladého Metoděje. Začal 
mu vadit vliv Byzance, nepoctivost a ne-
spravedlnost její státní správy a utlačování 
Slovanů, což se neslučovalo se základními 
myšlenkami křesťanství. 
Proto se při nejbližší příležitosti zřekl vy-
sokého světského úřadu a uchýlil se do 
kláštera v Uludagu na území dnešního 
Turecka, aby se stal mnichem a věnoval se 
řeholnímu životu. Tam teprve přijal mniš-
ské jméno Metoděj, pod kterým ho známe 
dnes. V klášteře se věnoval bohosloví, opi-
sování starých knih a jejich studiu.
Cyril, původním jménem Konstantin byl 

pro změnu nejmladším dítětem ze sedmi 
sourozenců a jako dítě byl také velmi bys-
trý. Také on odešel do Cařihradu, kde se 
věnoval studiu jazyků, hovořil dobře řec-
ky, latinsky, hebrejsky, slovansky, starotu-
recky a snad i aragsky a gotsky. 
Po smrti otce jej ve studiu podporoval cí-
sařský správce 2 eoktistos. Namísto karié-
ry vysokého císařského úředníka však také 
Cyril zvolil duchovní stav a následoval tak 
svého nejstaršího bratra. Nejprve jako já-
hen dělal bibliotékáře a tajemníka patri-
archy Ignáce a nejspíš kolem rok 847 byl 
vysvěcen na kněze.
Ve svých 24 letech se účastní poselství  do 
Arábie, kde u Saracénů obhajoval učení 
křesťanské víry, zejména o Nejsvětější Tro-
jici.
Poté se odebírá do ústraní kláštera za svým 
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bratrem Metodějem.
Společně pak v roce 860 podnikli první 
misijní výpravu k Chazarům na Krym. 
Tam se jim podařilo najít ostatky papeže 

Klementa I., který byl s kotvou na krku 
utopen v moři, věřícími nalezen a pohřben 
a jeho ostatky odvézt zpět, aby je poté vzali 
s sebou na misii na Velkou Moravu. 

kníže Rostislav (vlevo) a kníže Svatopluk/www.wikipedia.org a lidstvo.blog.cz

Velehradská bazilika je spojena především s Cyrilem a Metodějem
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V roce 862 požádal velkomoravský kníže 
Rostislav císaře Michala III. o misionáře, 
kteří by byli odjinud než z Německé říše. 
Rostislav si přál, aby tito misionáři mlu-
vili k lidu srozumitelným jazykem. Kníže 
Rostislav totiž musel odolávat nájezdům              
z německé strany a to pod záminkou šíře-
ní křesťanství.
Císař Michal vyhověl a úkolem pověřil 
oba bratry. Oba se na svou misi pečli-
vě připravovali a své úkoly si rodzělili. 
Metoděj se staral především o duchovní 
stránku misie a Konstantin se zaměřil na 
praktickou evangelizaci. To mělo pro mo-
ravské Slovany zásadní význam. Metoděj 
totiž sestavil abecedu o 38 písmenech od-
vozených z písmen řeckých a nazývanou 
hlaholské písmo. Do staroslovanské řeči 
pak přeložil některé části Písma svatého i 
bohoslužebné knihy.
Současně Metoděj požádal o povolení, aby 
slovanská řeč byla povýšena na liturgic-
kou, tzn. aby v ní mohla být vedena mše. 
Tím byl slovanský jazyk povýšen mezi 
„posvátné“ jazyky hebrejštinu, řečtinu a 
latinu.
V roce 863 tak přicházejí Cyril a Metoděj 

na Velkou Moravu a vedle víry a kultur-
ních hodnot s sebou přinášejí také ostatky 
sv. Klementa I. 
Kam přesně však bratři přišli, tedy kde 
bylo hlavní sídlo moravských knížat, není 
dodnes jasné. Za nejpravděpodobnější 
místo je pokládáno Staré Město u Uher-
ského Hradiště nebo Hradiště u Mikulčic.
Bratři ihned po svém příchodu začali se-
znamovat naše předky se samotnými zá-
klady víry. V té době totiž bylo na Moravě 
rozšířeno množství pověr, konaly se po-
hanské obřady, neexistovala svátost man-
želská a bujela nevěra (nepřipomíná vám 
to něco?). 
Bylo také důležité vychovat domácí kněze, 
které však zatím nebylo možno vysvětit. 
Bratři proto roku 867 podnikají cestu za 
papežem Hadriánem II. do Říma. Jejich 
cesta splnila cíl, bratrům se podařilo do-
sáhnout potvrzení staroslovanské řeči           
v liturgii římského obřadu, vysvěcení 
učedníků na jáhny a kněze a zřízení samo-
statné hierarchie pro Velkou Moravu, kte-
rá tak byla závislá přímo na papeži. 
Papež se také rozhodl pro obnovení sri-
emského arcibiskupství (území dnešního 

Papež Hadrián II. a Jan VIII. podpořili Cyrila a Metoděje z Říma/wikipedia.org
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Srbska) s rozšířením na území Panonie 
(Maďarsko) a Moravy.
O Vánocích roku 867 tak bylo papežem      
v (dnešní) bazlice Santa Maria Maggiore u 
jesliček položeno staroslovanské evangeli-
um a v této řeči sloužena Konstantime mše 
svatá. Bylo to poprvé, co na území Říma 
zazněl při bohoslužbě slovanský jazyk.
V téže době však Konstantin vážně one-
mocněl, cítil, že je u konce svých sil a 
nezvládne cestu zpět. Složil řeholní slib a 
přijal jméno Cyril, umírá 14.2.869 a je po-
hřben v bazilice sv. Klementa v Římě.
Metoděj v roce 868 přijal biskupské svěce-
ní s povýšením na arcibiskupa a papežské-
ho legáta pro slovanské národy. 
Cestou zpět na Moravu byl na pokyn ně-
meckých biskupů zajat i se svým doprovo-
dem jako vetřelec a odvlečen do Bavorska. 
Byl souzen za to, že na německém území, 
kde působí němečtí biskupové, šířil křes-
ťanství ve slovanském jazyce. 
I když měl u sebe papežské dekrety, byl 
odsouzen a 3 roky vězněn v klášteře Ell-
vangen ve Švábsku. Až po zásahu papeže 
Jana VIII. byl propuštěn a vrací se na Vel-
kou Moravu.
Na Velké Moravě však mezitím knížete 
Rostislava střídá jeho synovec Svatopluk,  
který se moci nad Velkou Moravou neujal 
zrovna čestným způsobem. Svého strýce 
nechal oslepit.
Svatopluk nežil podle Metodějových rad 
a za Metodějovo napomínání a výtky do-
volil návrat německým duchovním v čele        
s Vichingem, ze kterého si udělal hlavního 
rádce. 
Na Vichingův popud byl Metoděj obžalo-
ván Římem ze zakrývání řeckého bludu 
nesrozumitelným jazykem, nesprávného 

učení a vedení bohoslužby ve slovanském 
jazyce. 
Metoděj musel znovu do Říma, kde úspěš-
ně hájil vedení slovanské bohoslužby. Pa-
pež Jan VIII. rozhodl zřídit moravskou 
církevní provincii se slovanskou boho-
službou a znovu potvrdil Metoděje za ar-
cibiskupa. 
Metoděj po svém návratu dále šíří křes-
ťanství, pokračoval také v překladech Bible 
a bohoslužebných knih. Umírá 6. 4. 885 a 
byl pochován v hlavním moravském chrá-
mu na levé straně ve zdi za oltářem Boho-
rodičky Marie. Dodnes se však neví, kde 
se tento chrám nacházel.
Žáci věrozvěstů byli z Velké Moravy vy-
hnáni do Bulharska a Chorvatska, užívání 
slovanského jazyka zakázal papež Štěpán 
VI. 11 let po Metodějově smrti. 
Soluňští bratři k nám tak přinesli nejen 
křesťanskou víru, ale i kulturu. S myšlen-
kou liturgie v národním jazyce předešli 
svou dobu o 11 století. Až II. vatikánský 
koncil v šedesátých letech dvacátého sto-
lení potvrdil, že je vhodné, aby byla chvála 
Boha šířena všemi místními jazyky.
Svatořečeni byli obra bratři v roce 1880, 
ačkoliv na Moravě byli uctíváni již ve 14. 
století. Původně se jejich památka slavi-
la 20. března, až v roce 1863 papež Pius 
IX.změnil pro České země a Slovensko da-
tum památky na 5. července. 
Je zajímavé, že pro celou ostatní církev 
bylo datum památky svatých bratrů stano-
veno na den 14. února (tedy den Cyrilo-
va úmrtí). V roce 1980 papež Jan Pavel II 
prohlásil slovanské věrozvěsty za spolupa-
trony Evropy.

Petr Bernatík 
s pomocí catholica.cz
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BLAHOPŘEJEME

VZPOMÍNÁME

Anton Dobronský                  8. 5. 2018     84 let

Josef Svoboda                  12. 4. 1978 - 75 let

Blahopřání panu

Josefu Svobodovi

NEZAPOMEŇTE

7. 9. - 9. 9. 2018               Slavnosti vína a otevřených památek v Uh. Hradišti
5. 10. a 6. 10. 2018        Volby do obecních zastupitelstev
5. 10. a 6. 10. 2018        První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
12. 10. a 13. 10. 2018   Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky




